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Apresentação

A cada ano, uma experiência melhor e mais surpreendente.
A festa acontece na rua e atrai pessoas do Brasil inteiro, pela nossa
hospitalidade inconfundível e por ser uma folia democrática, inovadora,
sustentável, espontânea e descentralizada, que movimenta toda a cidade de
forma organizada e segura.
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Em 2019, com a consolidação do tema “É de todo mundo”, as ruas da capital
mineira receberam cerca de 4,3 milhões de foliões, durante os 23 dias de período
oficial da festa.
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Para os adeptos do carnaval de rua, foram 410 blocos, que fizeram 447
cortejos. Nos oito palcos oficiais, espalhados por cinco regionais da cidade,
cerca de 65 atrações se apresentaram.
Para quem gosta de avenida, tivemos desfiles de oito escolas de samba e
11 blocos caricatos.
Nesse período, aconteceram também mais de cem eventos privados, com
shows de grandes artistas.
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Uma pesquisa feita pelo Google apontou, em 2018, que Belo Horizonte tem o
segundo melhor Carnaval do país. Para ser melhor a cada ano, a folia
belo-horizontina segue em construção, baseada no diálogo e na escuta.
O Carnaval é feito sem corda ou venda de abadá, mobilizando a economia
criativa da cidade — da música à moda, da gastronomia ao design, das
grandes marcas aos artistas locais que criam adereços e figurinos incríveis.

Quem quiser aproveitar a festa por inteiro pode chegar antes. Nosso período
carnavalesco oficial dura mais de 20 dias e enche as ruas de alegria, cor e
batuque. Em 2020, teremos blocos de rua saindo no pré-carnaval, entre os
dias 08 e 21 de fevereiro.
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Já no período do carnaval em si, de 22 a 25 de fevereiro, temos também os
desfiles das Escolas de Samba e dos Blocos Caricatos, em uma das
principais avenidas da cidade. Acha que acabou? O pós-carnaval vai até o dia
1º de março, cheio de blocos na rua e festas pelas cidade.

Além dessa programação imperdível, o que traz tantos foliões a
Belo Horizonte?
Pra começar, a cidade está em localização privilegiada em relação
aos principais centros do país. Soma-se a isso o fato de que a rede
hoteleira promove descontos especiais para este período nos mais
de 140 hotéis e 20 mil leitos da cidade.
Outra maravilha de Belo Horizonte são os sabores que só se
encontram aqui. Em 2019, a Capital Mundial dos Bares recebeu a
designação da UNESCO como “Cidade Criativa da Gastronomia”.
No período carnavalesco, a capital mineira recebe circuitos
gastronômicos, festivais de cervejas artesanais, além de oferecer a
oportunidade de experimentar sabores da chamada baixa
gastronomia em estabelecimentos que servem os pratos mais
tradicionais e populares da cidade.
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Para saber todas as novidades de Belo Horizonte e do Carnaval, acesse:

portalbelohorizonte.com.br
portalbelohorizonte.com.br/carnaval
O Carnaval em Belo Horizonte é mais do que uma festa,
é uma experiência surpreendente!
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Ainda tem dúvidas de que o Carnaval de Belo Horizonte é o melhor produto
para seu cliente? Quer saber mais? Então, entre em contato conosco pelo
telefone (31) 3277-9701 ou mande um e-mail para promo.bhz@pbh.gov.br.
E, se você quer conhecer Belo Horizonte e se surpreender, entre em contato com quem entende da folia belo-horizontina. Consulte as agências
de turismo receptivo.

RECEPTIVO LOCAL

TELEFONE

EMAIL

ANDARILHO DA LUZ - Expedições Ecológicas Terapêuticas

(31) 3494-2727

caminhadas@andarilhodaluz.com.br

COLEN TURISMO

(31) 3223-4723

contato@colenturismo.com.br

CZAR TUR

(31) 3412-8864 / 98813-8864

atendimento@caminheirodeminas.com.br

DESTINOS MG TURISMO E FOTOGRAFIA DE NATUREZA

(31) 99341-3584

contato@destinosmg.com.br

D´MINAS TURISMO

(31) 3309-5419

dminas@dminasturismo.com.br

ESPINHAÇO

(31) 3295-2840

contato@espinhacooperadora.com.br

GUIMARÃES TOUR

(31) 3421-4460

faleconosco@guimaraestour.com.br

GTE GARAGEM TURISMO E EVENTOS

(31) 3657-6500

contato@garagemturismo.com.br

HT HAPPY TRAVEL OPERADORA E RECEPTIVO DE TURISMO

(31) 4117-0333

info@hthappytravel.com

ÍNDIO ECOTOUR

(31) 98550-7987

contato@indioecotour.com.br

INHANGATU EXPERIÊNCIAS AO AR LIVRE

(31) 97179-4490

inhangatu@inhangatu.com.br

MASTER RECEPTIVO

(31) 3274-9628

reserva@masterreceptivo.com.br

OURO AZUL EVENTOS E TURISMO

(31) 99471-0819

brennomesquita@ouroazul.tur.br

OURO PRETO TRAVEL

(31) 3552-3868

opt@ouropretotravel.com

PAMPULHA TURISMO LTDA

(31) 3057-1111

pampulha@pampulhaturismo.com.br

PRIMOTUR RECEPTIVO

(31) 3213-9839

primotur@primotur.com.br

SENSAÇÕES PROJETOS E TURISMO

(31) 3452-9690

sensacoesturismo@gmail.com

SPIX TURISMO

(31) 99148-2845

dinospix@gmail.com

SESC EDIFÍCIO SEDE

(31) 3270-8100

turismo@sescmg.com.br

SETTE TURISMO

(31) 3409-5038/ (31) 98868-2772

lucas@setteturismo.com.br

TRILHAS DE MINAS OPERADORA TURÍSTICA

(31) 3221-7922

Brumadinho

Ouro Preto

Ouro Preto

lucio@trilhasdeminas.com.br
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